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RESUMO 

 

A importância da aplicação do conhecimento real neurocientífico para a Psicoterapia clássica 

aplicada é um assunto emergente que permite perguntar o que vai acontecer com a intervenção 

clássica na psicoterapia, se todo o conhecimento sobre o sistema nervoso central não for levado 

em consideração. Sabemos agora, que não apenas alterações do cérebro produzem alterações no 

comportamento, mas também que alterações no comportamento, devem provavelmente, produzir 

alterações no cérebro humano (e, possivelmente, em todo o sistema nervoso central). Por estes 

meios, neste artigo, abordamos um assunto que já está no seu início: a possibilidade de juntar essas 

duas tendências científicas e práticas importantes para entender por que o aumento da 

neuropsicoterapia é mais do que uma simples hipótese e já é uma realidade em alguns países. 

Juntando a neurociência e a psicoterapia pode ser de grande importância na mudança de alguns 

paradigmas de intervenções no campo da psicologia e da neurologia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a última década vários autores salientaram a importância de destacar a relevância dos 

conhecimentos neurocientíficos aplicados à psicoterapia (Cappas, Andres-Hyman & Davidson, 

2005). Infelizmente, na maioria das vezes "Talvez por causa de percepções que a neurociência é 

esotérica e detém relevância limitada para a prática da psicologia, a neurociência tem geralmente 

sido relegada para um ramo especializado de um dos campos da profissão psicológica — 

Neuropsicologia" (Cappas, Andres-Hyman & Davidson, 2005, pp. 381). 

Nos dias atuais, no entanto, a relevância do cérebro – relação de transtorno mental não pode 

ser separada, como proposto pelo conhecimento atual de desordens tais como na Perturbação Pós 

Stress Traumático (PTSD) (Maia & Costa, 2010), Depressão (Crews & Harrison, 1995), 

Perturbação bipolar (Bearden, Hoffman & Cannon, 2001) emoções e percepções no global (Borod, 

2000) comportamento humano em suas diversas dimensões (Carlson, 2004) e outros exemplos que 

possamos dar. 

As evidências desta relação cérebro – transtornos mentais é mais avassaladora quando 

consideramos a psicoterapia na esquizofrenia (Swerdlow, 2010), perturbações de consumos de 

substâncias (Roberts & Koob, 1997), transtorno obsessivo-compulsivo (Rajender, Bhatia, 

Malhotra, Dungdung & Chaudhary, 2009), etc. 

Na verdade, a relevância do estudo da biologia na doença mental está agora completamente 

aceite, dada a quantidade de esforços e evidências que sustentam essa relação (Charney, Nestler & 

Bunney, 1999). 

 

Aceitação da aplicação da psicoterapia baseada na relação entre o cérebro e as doenças 

mentais: Neuropsicoterapia!  

 

Draguns (2007) salienta a importância de livros como Neuropsychotherapie (de Klaus 

Grawe, 2004):  

 

"Nas últimas duas décadas, importantes avanços ocorreram no conhecimento 

neurocientífico do comportamento humano complexo e suas experiências como 

seres. Ao mesmo tempo, tem havido um acréscimo constante de informações 

baseadas em pesquisas sobre a técnica, processo e resultado da psicoterapia (...) 
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Klaus Grawe comprometeu-se a promover a integração dessas duas tendências. 

Ele prossegue da expectativa que os avanços na neurociência são cruciais para 

a compreensão da psicoterapia e para o reforço adicional da sua eficácia" (p. 

118).  

 

Rossouw (2014, p.11) sustenta que o modelo teórico integrado de neuropsicoterapia depende 

profundamente do trabalho teórico de Semour Epstein, o modelo de constância de Klaus Grawe e 

as influências neurocientíficas de investigadores como Erik Kandel, Richard Davidson, Bessel van 

der Kolk, Wayne Drevets, Dunst Ongar, Joseph Le Doux e Michael Merzenich (entre outros). 

 

Conforme previsto por Fuchs (2004), 

 

 “O diálogo entre a psicoterapia e neurobiologia apenas está a começar. Em 

ambos os lados, todos os tipos de posições estão ainda a ser encontradas, de 

antagonismo fervoroso, ceticismo ou indiferença ao endosso entusiástico de 

alguma futura 'neuro-psicoterapia' (...). Assim, Kandel congratula-se com a 

possibilidade de acompanhamento do processo de psicoterapia por métodos de 

neuroimagem. Grawe já desenvolveu uma 'psicoterapia geral' baseada em 

grande parte nas bases neurobiológicas, incluindo conexionistas e teoria de 

sistemas; uma abordagem semelhante é aprovada por Caspar” (p. 483-484).  

 

Por tudo o que foi escrito podemos entender que a Neuropsicoterapia é direcionada para a 

conexão das convenções básicas da neurociência e psicoterapia (Walter, Berger & Schnell, 2009) 

– e por estes meios "enfatiza os fundamentos das neurociências na psicoterapia” (Grawe, 2007). 

Voelkerer & Rossouw (2014) suporta que, 

 

"em Neuropsicoterapia um ambiente enriquecido é criado para que um cliente 

possa melhorar o crescimento dos neurônios e a integração de redes neurais, 

individualmente modificados para responder às necessidades básicas de cada 

cliente e sintomas” (p. 5, quoting, Cozolino, 2010). 

 

Rossouw (2014, p.12) afirmou que Kandel reconheceu que 5 princípios são cruciais para 

guiar o futuro da psicoterapia, desde uma perspectiva das neurociências moleculares até modelos 

mais aplicados:  
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"estes princípios são de grande importância, a considerer-se à luz das conclusões 

na moderna pesquisa neurocientífica para como compreender efetivamente a 

doença mental" (p. 12).  

 

Os 5 princípios de Kandel foram resumidos por Rossouw (2014, p.12) e chamam a atenção 

para algumas evidências fortes da relação cérebro – com as doenças mentais para apoiar o reforço 

das neurociências e psicoterapia. 

 

Princípio 1 – cérebro – ligação com o ambiente 

Toda a expressão funcional na atividade cerebral, com relação à vida mental, apesar do nível 

hierárquico de organização vem de processos que ocorrem principalmente em estruturas cerebrais 

e redes neurofuncionais. Então, mesmo nessas condições de doença mental, podemos considerar o 

ambiente como o gatilho da chave principal em que o cérebro é afectado como substância - núcleo 

subjacente às funções afetadas nos transtornos mentais. 

 

Princípio 2 - Genes como fatores determinantes na comunicação corpo-mente 

É bem conhecido o papel que a expressão dos genes e a produção de proteínas desempenham 

na ligação das células neurais (engramas, rede cerebral, sinapses, etc.) e a determinação / 

predisposição do comportamento humano e, portanto, tem que desempenhar uma incrível 

responsabilidade não só na expressão de uma mente saudável, mas também, por pensamento 

lógico, na etiopatogenia das doenças mentais. 

 

Princípio 3 - Relacionamento Natureza e Experiência  

Embora tenhamos um grande conhecimento sobre a codificação de genes nos tempos 

presentes (2017), não conhecemos a totalidade dos processos que podem acontecer em relação à 

expressão gênica, seja por predisposição genética ou por influência do meio ambiente. 

 

É bem aceite que o ambiente muda as expressões dos genes, mas, ao mesmo tempo, sabemos 

que a expressão gênica desempenha um papel importante no comportamento humano padrão 

("toda a educação é expressa, em última instância, em natureza - genética e conexão neural - não 

apenas nos disparos neurais"; Rossouw, 2014, p.12).  

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 26.08.2017 

 

Luís Maia 5 facebook.com/psicologia.pt   
 

Princípio 4 - Expressão de genes e doença mental  

As modificações na expressão genética mais cedo ou mais tarde modificam os quadros de 

comunicação neural (redes neurais) e controlam vários déficits nos padrões neurais da 

neuropsicopatologia. 

 

Princípio 5 - Psicoterapia e modificações no cérebro  

Kandel sugere que uma vez que se acredita que a psicoterapia introduz mudanças 

longitudinais em nosso comportamento, essas mudanças ocorrem através de mudanças nos padrões 

de expressão gênica que, por sua vez, irá alterar os mecanismos da árvore dendrítica e a plasticidade 

sináptica, produzindo alterações anatômicas que alteram os engramas cerebrais (redes de 

comunicação neuronal). Kandel, portanto, propõe que, se fosse fornecido um determinado 

momento para este processo psicoterapêutico, serão verificáveis alterações anatômicas e funcionais 

através de técnicas de neuroimagem e, assim, entende-se e são responsáveis pelos resultados 

anatômicos e neurofuncionais da psicoterapia. 

 

Estes resultados foram demonstrados em mais de 100 estudos de neuroimagem que 

demonstram não só a eficácia das terapias baseadas na fala, como também mostram alterações 

cerebrais permanentes geradas por essas intervenções no cérebro. O primeiro grande estudo aceite 

como muito importante para a aceitação da implicação de mudanças terapêuticas nas estruturas 

cerebrais foi realizado por Thomas Furmak e colaboradores (Furmark et al., 2002) na Universidade 

de Uppsala, na Suécia, apresentando mudanças permanentes no cérebro, como resultado de uma 

intervenção psicoterapêutica clássica. 

 

Fuchs (2004) também chama a atenção, apesar do que foi dito, que devemos considerar que, 

 

"por outro lado, a psicoterapia tem sido comprovadamente eficaz, sem ser suportada pela 

neurobiologia. Os estudos de alterações cerebrais causadas pela psicoterapia ainda são 

preliminares e requerem uma maior replicação. Os mecanismos de ação da psicoterapia 

ao nível neural são amplamente especulativos nesta fase. Tudo o que se pode dizer é 

que, devido à função de tradução e à plasticidade do cérebro, a psicoterapia trabalha ao 

mudar as mentes e as redes neurais ao mesmo tempo" (p. 484). 
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CONCLUSÃO 

 

Apesar de todas as armadilhas e desafios que devem salientar-se para superar e fortalecer o 

campo da Neurospicoterapia, em países como a Austrália (assim como nos Estados Unidos, Brasil, 

etc.), este campo já é bem aceite e há desenvolvimentos para certificar clínicos como 

neuropsicoterapistas (vêr Rossouw, 2015). 

 

Terminamos este artigo com as palavras de Fuchs (2004):  

 

"Como Nemiah argumentou com razão, nós somos nós mesmos o instrumento que faz 

soar a profundidade do ser do paciente, reverbera com suas emoções, detecta seus 

conflitos escondidos e percebe a gestalt de seus padrões recorrentes de comportamento".  

 

Nenhuma verificação do cérebro nunca será superior a este instrumento. Além disso, o nível 

de significado, temporalidade, existência e autoconhecimento essencial para cada encontro 

terapêutico intensivo está, em princípio, além do alcance da neurobiologia. Portanto, a psicoterapia 

nunca se transformará em neurobiologia aplicada; suas principais ciências fundamentais 

permanecerão como a psicologia, hermenêutica e humanidades em geral". 
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